
9/12/15 

 1511.24. –של וועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה  עשריםישיבה הנדון: 

מירון, ד"ר יעקב דרייהר, ד"ר טניה קרדש, ליאורה -נכחו: פרופ' רן בליצר, מלי קושא, ד"ר רחל וילף

ארנון כהן, נציגי  'פרופ , ,ד"ר גלית קאופמן, כלנית קיי ,ולינסקי, ד"ר לילך צולר, מג'ר שלומית ישי

 ד"ר עינת אלרן ,ישראל )אריאל, ליאת ושני( -חברת כנס

 זוהר-ד"ר ענת עקה ,ד"ר איל צימליכמן פרופ' מאיר ברזיס, איריס דגן, ,: ד"ר יואב יחזקאליהתנצלו

 נושאים שנדונו בישיבה:

וההשפעה גב' כלנית קיי עדכנה על חשיבה במשרד הבריאות בנושא החיבור בין רווחה ובריאות  (1

 על רצף הטיפול.

 רצף הטיפול: (2

a) :צוותי עבודה 

i) פותח סט מדדי איכות שהוצע למשרד הבריאות -תת ועדה לנושא שבץ מוחי 

ii) העבודה עדיין לא הסתימה, יש לוודא שכל המבקשים להשתתף  -מדדי רצף כלליים

באחריות מזכירתו של  -לא נשלחו זימונים למגר' שלומית ישי(בעבר בישיבות יוזמנו )

 preventableיש לסיים כתיבת הקיים בעולם בנושא . פרופ רן בליצר בעת הזימון

readdmissions –  עד לסוף דצמברבאחריות ד"ר איל צימליכמן וד"ר עינת אלרן 

iii) באחריות ד"ר טניה קרדשצוות  -יצירת פורמט אחיד לשחרור מתוכנן מבי"ח לקהילה ,

הכלליים כדי לתקף את השחרור  הוחלט שממתינים לסיכום דיוני צוות מדדי הרצף

 כבר כיום במכבי ובכללית. המתקיימיםרצף תהליכי החסות ליהמתוכנן תוך התי

 הכשרה: (3

 -בפיתוח קורס ההכשרה הבסיסיעל ההתמדה וההשקעה  מירון-לד"ר רחלי וילףכל הכבוד 

 צולם באופן מוצלח מאוד ונערך סרטון שהוצג בכנס השנתי.הקורס 

 :2/12/15-1 קונפרנס-ויום סדנאות פרה לאיכותכנס החברה הישראלית  (4

a) דכנה על ההיערכות ליום סדנאות ע מלי קושא 

b) ותעודת השתתפות  פוסטריםל הוקרה)השונות עם ההבדלים ביניהן הגריד לתעודות  אושר

 (למרצה

c) ערך בבוקר הכנס.שיפוט הפוסטרים י 

d)  צילומי אווירה" של שאר הסדנאות.  כוללהחברה, לאתר  ועלה יסדנת פרופ בייטס צילום" 

e)   ד"ר גלית באחריות  -בחינה מחודשת ודיון בעלות הכנס עם פירוט הסעיפים השונים

 ומגר' שלומית ישי קאופמן

f)  באחד מחדרי הסדנאות. יתקיים לאחר הכנס מפגש של חברי הועד עם פרופ בייטס 

g)  ויוצג לכלל החברים י הועד יופץ לחברכולל דו"ח כספי שנתי סיכום עלות הכנס והסדנאות

  באחריות פרופ ארנון כהן –בחברה



לחברי ועד החברה הפקת לקחים מהסדנאות מיפגש סיכום הכנס  יתקיים 28-29/1/16 -ב (5

 בכנס היתרון בחינת, השופטים מעגל בהרחבת, הבריאות למוסדות הכנס בשיווק דיוןומהכנס, 

 . וליבון סוגיות דוחקות חשיבה על קורס ההכשרה. יומיים של

 באחריות מלי קושא-אושר תקציב לביצוע סקר שביעות רצון בתום הכינוס השנתי (6

 

 ד"ר עינת אלרן ה:סכמ


